
Vragen van de heer Van Tellingen, fractie Voor Neerijnen 
 
1.  Er wordt gesproken over 3 voorkeursalternatieven. Het lijkt nog maar te gaan over 2 
 voorkeursalternatieven (dijkverzwaring + nevengeul en dijkverzwaring + buitendijkse 
 maatregelen). De zgn. traditionele dijk zou daarmee vervallen zijn.  
 Kunt u duidelijk aangeven waarop de conclusie voor 2 voorkeursalternatieven is gebaseerd? 
 Is dat nu ook een vaststaand gegeven?  

 
 Antwoord 
 Het milieueffectrapport onderzoekt 6 varianten. De best scorende varianten zijn 1a Traditionele 
 dijkversterking, 2b Hoogwatergeul met natuurinrichting en 3b Binnendijkse dijkversterking met 
 rivierverruiming en natuurontwikkeling in uiterwaard. 
 
 Voor de dijkversterking gaat de voorkeur uit naar variant 1a Traditionele dijkversterking.  In zijn 
 huidige vorm is variant 1a nog niet volledig. Op plekken waar de dijk buitenwaarts (in de 
 uiterwaard) wordt versterkt is nog compensatie nodig wegens de aantasting van beschermde 
 leefgebieden en compensatie om de ruimte voor de rivier gelijk te houden. 
 Variant 3b binnendijkse dijkversterking met rivierverruiming en natuurontwikkeling in  uiterwaard 
 heeft de grootste invloed op de bestaande woningen, omdat deze variant alleen binnendijkse 
 dijkversterking voorziet. Deze variant is daarom niet wenselijk en valt daardoor af. 

 
 Voor de hoogwatergeul gaat de voorkeur uit naar variant 2b Hoogwatergeul met natuurinrichting. 
 Bij deze variant dient de dijk ook versterkt te worden volgens variant 1a Traditionele 
 dijkversterking. 
 
 Dit betekent dat er een keuze gemaakt dient te worden uit de twee meest reële 
 voorkeursalternatieven. Met dien verstande dat de twee meest reële voorkeursalternatieven zijn: 

1. Traditionele dijkversterking met buitendijkse maatregelen voor rivierkundige- en 
natuurcompensatie. 

2. Traditionele dijkversterking en binnendijkse rivierverruiming door hoogwatergeul met natuur. 

 
2.  Kunt u zo concreet mogelijk aangeven wat de effecten zijn van de diverse voorkeursalternatieven. 

  

a. M.b.t. de veiligheidsaspecten daarvan. Daarbij gaat het om de risico’s van dijkdoorbraak, 
maar ook om de risico’s die zich kunnen voordoen voor de veiligheid van bewoners bij een 
eventuele dijkdoorbraak in relatie tot de problemen die zich bij de rampenbestrijding kunnen 
voordoen (evacuatie, communicatie, paniek, bereikbaarheid etc.). 

 

Antwoord 
De basisveiligheid is voor alle inwoners van het rivierengebied gelijk. De gehele Betuwe is een 
risicogebied voor wat betreft overstromingen. De situatie bij de nieuwe dorpspolder verandert 
doordat het wordt omgeven door hoogwater. Om de basisveiligheid voor de bewoners in de 
dorpspolder gelijk te houden aan de basisveiligheid voor bewoners van de Betuwe krijgt de 
dorpspolder een hogere veiligheidsnorm voor de dijk. Dit betekent dat de dijk rond de 
dorpspolder een klasse sterker is dan de dijk Tiel-Waardenburg. 

 
Ten aanzien van evacuaties heeft de dorpspolder een vergelijkbaar niveau als de Betuwe. Dat 
komt omdat de dorpspolder bij ontruiming altijd via de Betuwe moet. Dus als de Betuwe wordt 
ontruimd zal ook de dorpspolder worden ontruimd. De nieuwe dorpspolder zal niet vaker hoeven 
te worden geëvacueerd. 
Er zullen in het geval van een hoogwatergeul twee bruggen worden aangelegd, zodat het gebied 
goed bereikbaar blijft. Deze twee bruggen kunnen ook worden gebruikt voor een evacuatie. 

 
Bij overstroming van de Betuwe en Tielerwaard zullen in grote delen van het gebied hoge 
waterniveaus kunnen komen. Dat varieert van enkele cm’s tot enkele meters (met name in het 
westen van de Betuwe). Dus ook in de huidige situatie zullen veel gebieden geconfronteerd 
worden met hoge waterstanden bij een dijkdoorbraak. Dat geldt ook voor Varik en Heesselt. 
Belangrijk daarbij is de locatie van een dijkdoorbraak.  

 



Het verschil met de dorpspolder is dat deze niet meer zal inunderen bij doorbraken in dijken 
langs Tielerwaard en Betuwe, maar alleen door een doorbraak in de dijk rondom de dorpspolder 
en dat de snelheid van inundatie van de dorpspolder groter is dan nu. Dat is met name de reden 
waarom is gekozen voor een hogere veiligheidsnorm voor de dorpspolder.  

 

b. De effecten van de diverse voorkeursalternatieven voor bewoners van huizen, bedrijven die 
meer direct zijn gelegen aan de dijk, zowel binnen als buitendijks. Wat gaat concreet de 
dijkverhoging/dijkverzwaring voor hen betekenen?  

 

Antwoord 
Op dit moment is nog niet precies bekent wat de dijkversterking voor de bewoners concreet gaat 
betekenen. Er wordt op dit moment aan gerekend wat de nieuwe afmetingen van de dijk moeten 
zijn. In algemene termen kunnen we wel zeggen dat de dijk behoorlijk verbreed moet worden, 
namelijk enkele tientallen meters en dat die ruimte binnendijks en/of buitendijks gezocht moet 
worden. Naast grondoplossingen worden ook ruimtebesparende maatregelen zoals constructies 
en innovaties overwogen. 

 

De aanleg van de hoogwatergeul heeft een beperkte invloed op de omvang van de 
dijkversterking omdat per 1 januari 2017 de sterkteregels voor stabiliteit en piping strenger zijn 
geworden. Deze aanpassingen moeten sowieso worden uitgevoerd. Een iets lagere waterstand 
heeft op deze stabiliteits- en pipingaspecten nauwelijks invloed. 
Door het waterstandsdalend effect van de hoogwatergeul kan de dijk wel iets lager worden 
aangelegd. Als de dijk bijvoorbeeld 0,2 m lager kan worden aangelegd, wordt de breedte van de 
dijk aan de voet 1 tot 1,5 m kleiner.  

 

c. Is er sprake van een open participatieproces bij de uitwerking van de komende 
dijkversterking? Daarbij gaat het om participatie op het individuele niveau, als ook om 
participatie waarbij meer mensen of zelfs de gemeente als geheel bij betrokken is (bijv. bij een 
eventuele dijkverlegging).  

 

Antwoord 
We gaan in het voorjaar de bewoners die aan de dijk wonen betrekken bij het dijkontwerp. We 
willen de bewoners in groepen er bij betrekken, naast al lopende individuele gesprekken die altijd 
mogelijk zijn. De grote grondbezitters (waaronder de gemeente) worden apart benaderd. De 
gemeenten Neerijnen en Tiel zullen ook bij het opstellen van de Voorkeursvariant dijkversterking 
worden betrokken. 

 

d. Welke(mogelijke) beperkingen zijn daarbij aanwezig? (Natura 2000 bijvoorbeeld). 
 

Antwoord 
In de Rapportage dijkversterkingsmogelijkheden is in kaart gebracht waar belemmeringen zitten. 
Belemmeringen kunnen dusdanig groot zijn dat een dijkversterkingsmogelijkheid als kansarm is 
betiteld Deze dijkversterkingsmogelijkheden worden niet verder onderzocht 

 

e. Bestaat er een directe relatie tussen de voorkeursalternatieven en een concretisering van de 
gebiedsvisie? Zo ja, en daar lijkt het op, is het dan zinvol om verder over deze gebiedsvisie te 
praten voordat er duidelijkheid is over het door de minister gekozen alternatief?  

 

Antwoord 
Ja. De gebiedsvisie is afhankelijk van de gekozen Voorkeursalternatief omdat de grootte van het 
gebied verschillend is voor beide potentiële Voorkeursalternatieven. De insteek is namelijk om 
een positieve ontwikkeling te bewerkstelligen vanuit de noodzakelijke maatregelen voor 
hoogwaterveiligheid. En die maatregelen t.b.v. hoogwaterveiligheid zijn per variant verschillend.  
Het voorkeursalternatief 1. Traditionele dijkversterking omvat alleen het gebied direct grenzend 
aan de dijk. De gebiedsvisie voor het alternatief 2 met de hoogwatergeul omvat, naast 
dijkversterking langs de primaire waterkering, ook de inrichting van het gebied waar de 
hoogwatergeul komt en de inrichting van de nieuw ontstane dorpspolder. 

 



3. Hebben we nu alle info gekregen die er beschikbaar is? De indruk bestaat dat dit nu nog niet 
het  geval is. Kunnen we ook de beschikking krijgen over het verslag van de stuurgroep bijeenkomst 
 van vrijdag jl. (10/11)?  

 
Antwoord 
De volgende documenten zijn al beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad: 
 Milieueffectrapport versie d.d. 1-11- 2017 

 notitie Ontwikkelperspectieven gebiedsvisie 
De volgende documenten zullen nog beschikbaar worden gesteld: 
 Verkenningenrapport 

 Maatschappelijke kosten baten analyse 
 

Het concept-verslag van de stuurgroep Varik-Heesselt is nog niet beschikbaar, omdat het 
verslag nog niet is vastgesteld in de stuurgroep. 

 
4. In de raad van donderdag 16/11 werd gesproken over een standpunt van de dijkgraaf. Het lijkt 
 me van belang dit standpunt te kennen, gezien de belangrijke positie van het waterschap in 
 het Hoogwatervraagstuk. Wat is nu precies het standpunt van de dijkgraaf? En wat betekent 
 dat? 
 

Antwoord  
Het bestuur van het waterschap heeft nog geen standpunt ingenomen. 


